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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Gilmar Mendes 
Egrégia Segunda Turma, 

A Procuradora-Geral da República, no exercício de suas atribuições constituci-

onais e legais, com fundamento no artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Fe-

deral, vem interpor 

agravo regimental 

contra a decisão monocrática de fls. 721/726, que, entendendo que os fatos supostamente pra-

ticados não ocorreram no exercício do atual mandato e nem se relacionam com essas funções, 

declinou da competência para este Inquérito em favor da Justiça Eleitoral de Minas Gerais. 

Pede-se a Vossa Excelência que reconsidere a decisão agravada. Caso contrário, 

que envie este pedido de reforma à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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1.1. RESUMO DOS FATOS 

Este Inquérito foi instaurado inicialmente para investigar fatos relacionados ao 

então Senador da República AÉcto NEVES DA CUNHA, que teria se valido do seu cargo, com 

a finalidade de obter vantagens econômicas ilícitas, no ano de 2014. 

Diante da suposta prática delituosa, a Procuradoria-Geral da República requereu 

a instauração de inquérito para investigar os crimes dos arts. 317 e 333 do Código Penal e 

art. 1° da Lei n°. 9.613/98, para pleno esclarecimento dos fatos, que poderiam configurar os 

crimes de corrupção passiva qualificada, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. 

Houve autorização para instauração do inquérito pelo Ministro Relator Edson Fa-

chin, em 04 de abril de 2017, sendo autuado o Inquérito n°4444. 

A investigação foi deflagrada a partir do acordo de colaboração premiada fir-

mado pelo Ministério Público Federal com BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (Termos 

de Colaboração n° 41, 42 e 43), SÉRGIO Luiz NEVES (Termos de Colaboração n° 2 e 8), 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Termo de Colaboração n° 24) e CLÁUDIO MELO FILHO 

(Termo de Colaboração n° 22), executivos do Grupo Odebrecht. 

Os referidos colaboradores apontam, por meio de declaração e prova documental, 

que, em 2014, foi prometido e/ ou efetuado, a pedido do então Senador da República AÉcio 

NEVES, o pagamento de vantagens indevidas em seu favor e em benefício de seus aliados po-

líticos. 

Segundo o colaborador BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, AÉcio NEVES 

solicitou, em janeiro ou fevereiro de 2014, o pagamento de R$ 6 milhões, a pretexto de sua 

candidatura à Presidência da República naquele ano. Acrescenta ter, na ocasião, acertado 

com o parlamentar que os pagamentos se dariam por intermédio da empresa de marketing de 

PAULO VASCONCELOS DO ROSÁRIO e que SÉRGIO Luz NEVES entraria em contato para defi-

nir o objeto do contrato fictício a ser firmado. 

SÉRGIO Luz NEVES, então Diretor Superintendente da Odebrecht Infraestrutura 

para Minas Gerais e Espírito Santo, em seu termo de colaboração n° 02, relata que se reuniu 

algumas vezes com PAULO VASCONCELOS DO ROSÁRIO no escritório da Odebrecht localizado 
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na Rua Pernambuco n° 1002, 12° Andar, Bairro dos Funcionários, Belo Horizonte/MG e, na 

data de 15/01/2014, firmado contrato de prestação de serviço no valor de R$ 3 milhões com a 

empresa PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA., tendo os pagamentos sido efetivados em 

duas parcelas de R$ 1,5 milhão, nos dias 15/05 e 15/06/2014. 

Os colaboradores apresentaram, em conjunto com os seus aludidos termos de co-

laboração, o inteiro teor do contrato firmado em 2014 pelo Grupo Odebrecht com a empresa 

PVR PROPAGANDA E MARICETING LTDA., bem como as notas fiscais e os comprovantes de 

pagamento respectivos. 

Chama atenção o fato de que eles afirmaram que os contratos foram falsos ideo-

logicamente porque nunca houve a intenção de contrapartida de prestação de serviços à PVR 

PROPAGANDA E MARICETING LTDA.. 

De acordo com os colaboradores, PAULO VASCONCELOS DO ROSÁRIO fez diversas 

cobranças posteriores a SÉRGIO LUIZ NEVES, a fim de ser objeto de novo contrato a quantia 

restante de R$ 3 milhões que havia sido ajustada com Moo NEVES. Asseguram, no entanto, 

não terem sido concretizados o contrato nem o pagamento do aludido valor. 

Os colaboradores relatam ainda que, por volta de setembro de 2014, MARCELO 

BAFIIA ODEBRECHET prometeu para AÉcto NEVES, por solicitação deste, o pagamento da 

quantia de R$ 15 milhões. 

Segundo o colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHET, embora o então Senador 

AÉCIO NEVES tenha solicitado que os referidos valores fossem destinados à sua candidatura 

de 2014 à Presidência da República, ambos combinaram o direcionamento do referido mon-

tante a outras candidaturas vinculadas ao grupo político do parlamentar. Assegura também o 

colaborador recordar-se que, desse ajuste com AÉCIO NEVES, foi efetivado o pagamento de 

R$ 1 milhão como contribuição eleitoral ao Partido DEM, por meio do Senador JOSÉ 

AGRIPINO. 

Ficou acertado, ainda, que SÉRGIO NEVES incumbir-se-ia de operacionalizar os 

pagamentos juntamente com OSWALDO BORGES, o qual seria um coordenador informal da 

campanha de Moo NEVES. Por fim, MARCELO ODEBRECHET comunicou a SÉRGIO NEVES e 

a BENEDICTO JÚNIOR sobre outras candidaturas que seriam beneficiadas com os repasses des-

ses valores, tendo, após isso, se desligado do assunto. 
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O colaborador SÉRGIO NEVES]  registra ser possível verificar, em diálogo ocorrido 

em 17/09/2014 constante de BlacicBerry apreendido em fase determinada da Operação Lava 

Jato, que MARCELO ODEBRECHT procurou BENEDICTO JÚNIOR a fim de que coordenasse O 

pagamento da referida quantia de R$ 15 milhões ao então Senador da República Moo 

NEVES. 

Acrescenta SÉRGIO NEVES que, ante a ausência de BENEDICTO JÚNIOR, 

MARCELO ODEBRECHT lhe solicitou, mediante ligação efetuada no dia 17 ou 18/09/2014, que 

coordenasse o referido pagamento em conjunto com OSWALDO BORGES DA COSTA. 

Importante destacar que OSWALDO BORGES DA COSTA foi indicado por AÉcto 

NEVES para ser o Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais 

(CODEMIG) e seu tesoureiro informal de campanha. 

Segundo o colaborador, logo após o pedido de MARCELO ODEBRECHT, em con-

tato com FERNANDo MIGLIACCIO, um dos responsáveis pelo Setor de Operações Estrutura-

das, este teria afirmado que não havia como disponibilizar R$ 15 milhões de imediato, 

conforme solicitado por AÉcio NEVES, mas teria se comprometido a pagar R$ 1 milhão por 

semana, a partir de outubro de 2014, finalizando os pagamentos na semana do dia 

20/12/2014. 

SÉRGIO NEVES registra ainda que se reuniu com OSWALDO BORGES DA COSTA no 

prédio da CODEMIG, entre os dias 18 a 22 de setembro de 2014, a fim de concretizar os pa-

gamentos da maneira proposta por FERNANDO MIGLIACCIO, mas, por questões de logística, 

os pagamentos acabaram não se concretizando, fato que foi corroborado pelo colaborador 

BENEDICTO JÚNIOR. 

Além desses relatos, MARCELO ODEBRECHT menciona' que, no dia 26/05/2014, 

acertou com o então Senador AÉ00 NEVES o pagamento de R$ 500 mil mensais ao partido 

PSDB, cujos detalhes seriam acertados com BENEDICTO JÚNIOR. 

Além disso, destaca-se afirmação desse mesmo colaborador que o Grupo Ode-

brecht realizou doações oficiais à campanha de AÉcio NEVES à Presidência da República, no 

)
importe de R$ 5 milhões, informação parcialmente corroborada pelos registros de doações de 

I 	No seu Termo de Colaboração n°. 08. 
2 	Em seu Termo de Colaboração n°. 24. 
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R$ 2 milhões realizados pela empresa BRASKEM, pertencente ao grupo econômico da Ode-

brecht, conforme consta da colaboração de CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO. 

Nesse cenário, os relatos acima mencionados apresentam-se harmônicos no que 

toca ao fato de o então Senador da República AECIO NEVES ter solicitado e/ ou recebido da 

Odebrecht, em 2014, o pagamento de valores indevidos destinados para si e para integrantes 

de seu grupo político. 

II 

11.1. DA CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

No atual estágio da investigação, não há como afirmar que os supostos pagamen-

tos narrados pelos colaboradores se amoldam à prática, em tese, de crimes eleitorais. É que o 

estágio em que atualmente se encontram as investigações encartadas no Inquérito n°. 4444 

não revela arcabouço probatório minimamente suficiente a amparar tal afirmação. 

Ademais, em razão do sistema penal acusatório vigente no país, não cabe ao 

Poder Judiciário, em especial no momento embrionário de uma investigação, avaliar profun-

damente o material probatório dela constante e, em, seguida, definir quais crimes devem ser 

investigados pelos órgãos de persecução penal. Esta avaliação aprofundada cabe a esses últi-

mos órgãos, e não ao Poder Judiciário. 

No caso concreto, conforme visto anteriormente, este inquérito foi instaurado 

para apurar a prática de crime de corrupção (ativa e passiva), além de lavagem de dinheiro 

envolvendo o atual Deputado Federal AÉCIO NEVES DA CUNHA. 

COM efeito, consoante já relatado, os colaboradores apontam que o então Sena-

dor da República AÉCIO NEVES, na campanha das eleições de 2014, teria solicitado doações 

no montante de R$ 6 milhões e, posteriormente, de R$ 15 milhões em beneficio próprio e de 

aliados políticos, efetuadas de maneira dissimulada, com propósito de ocultação. MARCELO 

ODEBRECHT concordou com o pedido em ravão da função de Senador influente e do poten-

cial de AECIO NEVES. 

Nesse sentido, à fl. 331, o colaborador BENEDICTO JÚNIOR afirmou que: 
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"(...) QUE o depoente tem certeza que o codinome MINEIRINHO' fazia referência ao 
Senador AÉCIO NEVES, inclusive em razão de outros pagamentos que já haviam ocor-
ridos no passado; QUE essas doações não têm correlação direta com a obra do centro ad-
ministrativo de Minas Gerais, tampouco com a construção da hidroelétrica de Santo 
Antônio ou a influência de AECIO NEVES em Furnas; QUE as doações em questão ti-
nham uma correlação com a perspectiva de AÉCIO NEVES se tornar presidente da repú-
blica, em decorrência do pleito eleitoral de 2014, e com isso, o grupo ODEBRECHT 
poder contar com o relacionamento próximo com o político, o já mencionado acesso fa-
cilitado, e a grande influência política que ele já possuía à época e que seria ampli-
ada no caso da assunção ao cargo de presidente da república," (destaques acrescidos) 

Outrossim, os documentos obtidos em busca e apreensão realizada no âmbito da 

Operação Lava Jato (juntados às fls. 531/542) reforçam que ocorreu acerto de pagamento de 

R$ 15 milhões a AÉcio NEVES. 

Com efeito, não obstante as evidências indicarem a existência de repasses 

financeiros feitos a AÉCIO NEVES, em um claro contexto de contraprestação pela influência 

política do parlamentar investigado no Congresso Nacional e futuramente na Presidência da 

República, inexiste qualquer elemento probatório indicando que os valores tenham sido 

efetivamente utilizados para o pagamento de fornecedores de campanha ou para gastos 

relacionados ao pleito, com posterior ausência de declaração à Justiça Eleitoral. 

Dito de outro modo, não há elementos sequer indiciários revelando uma possível 

utilização dos valores objetos dessa investigação em campanhas eleitorais, à exceção, 

obviamente, da doação oficial referenciada. 

Por outro lado, extrai-se dos autos que o grupo Odebrecht mantinha um histórico 

de relacionamento com o atual Deputado Federal AÉCIO NEVES, pautado na oferta de valores, 

em troca de benefícios ilícitos, como no caso da Cidade Administrativa de Minas Gerais, 

também objeto de investigação derivada das colaborações premiadas da Odebrecht — nos au-

tos do Inquérito n° 4.392, bem como influência política sobre FURNAS e o Projeto Madeira, 

em especial sobre as hidrelétricas de Santo Antônio/RO e firal/RO. 

Nesse contexto, há indícios de corrupção de caráter marcadamente política. 

Nesse sentido, o colaborador MARCELO ODEBRECHT admitiu que entre os anos de 2000 a 

2008 já realizava pagamentos indevidos ao parlamentar AÉCIO NEVES, em função da influên-

cia política deste sobre o setor elétrico, especialmente, FURNAS e CEMIG. (fls. 42/45). 
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Segundo o colaborador, essas contribuições eram autorizadas por HENRIQUE 

VALLADARES, Diretor Superintendente da Área de Energia, e negociadas junto a DIMAS 

TOLEDO, naquela época o operador do PSDB. 

Destacou, ainda, vários encontros com AÉCIO NEVES durante o desenvolvimento 

do projeto UHE Santo Antônio e, posteriormente, na disputa de Belo Monte. Segundo 

MARCELO ODEBRECHT, a partir da eleição de AÉCIO NEVES ao governo de Minas Gerais, a 

relação com o parlamentar investigado passou a ser intermediada por BENEDICTO JUNIOR. 

Sobre o tema, conforme documentação de fls. 46/72, nos registros na agenda do 

Outlook de MARCELO ODEBRECHT, constavam registros de encontros do colaborador com 

AÉclo NEVES. Consta, ainda, que, desde o ano de 2007, o colaborador tem contato (ende-

reço, telefones e e-mail) de AÉcio NEVES, com a indicação de suas secretárias. 

Diante desse cenário, a narrativa dos colaboradores aponta, em tese, para o come-

timento dos crimes de corrupção passiva e ativa e de lavagem de dinheiro. 

Registre-se que os indícios não apontam para crime eleitoral previsto no art. 

350 do Código Eleitoral, uma vez que os valores entregues à campanha de Atoo NEVES 

eram, na realidade, decorrentes do esquema criminoso operado no Grupo Odebrecht, em 

função de influência política que o parlamentar investigado exerceu sobre sua gestão como 

Governador do Estado de Minas Gerais, bem como sobre sua agremiação e no Congresso 

Nacional, para favorecimento de empreitadas e projetos do aludido grupo empresarial. 

Além disso, vale destacar indícios de que o repasse de valores a AÉcio NEVES, 

na forma de doação eleitoral oficial, camuflaram a real intenção das partes, tratando-se de ní-

tido negócio simulado, para encobrir a finalidade de transferência de recurso. 

Com efeito, a doação oficial em tais casos pode configurar mecanismo de dissi-

mulação para o repasse de dinheiro ilícito, fruto de corrupção, o que caracteriza o de-

lito de lavagem de capitais. 

A doação eleitoral teria sido utilizada para dissimular a origem espúria. 

Desse modo, mesmo sob uma perspectiva abstrata, as condutas apuradas neste in-

quérito escapam ao molde do art. 350 do Código Eleitoral, e adequam-se aos crimes de cor-

rupção ativa e passiva, além de possível lavagem de capital. 
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Por oportuno destacar, ainda, que é pacífico na jurisprudência do STF o entendi-

mento no sentido de que, para a consumação do crime de corrupção passiva, basta a solicita-

ção ou recebimento de vantagem ilícita em razão da fruição pública. Em consequência, 

ressoa irrelevante, para a configuração da figura típica prevista no caput do art. 317 do CP, a 

posterior prática de atos de oficio. 

Nesse sentido: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TENTATIVA 
DE OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. I. PRELIMINARES 

No rito da Lei 8.038/1990, não há espaço, entre o oferecimento da denúncia e o juízo 
de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, para dilações probatórias. Indeferi-
mento de requerimento de acesso — prévio à apresentação da resposta — a outras provas 
supostamente relacionadas ao inquérito. 

O eventual auxílio de membro do Ministério Público na negociação de acordo de co-
laboração não afeta a validade das provas apresentadas pelos colaboradores, pois: a) não 
há indício consistente de que o fato fosse de conhecimento da Procuradoria-Geral da Re-
pública; b) o acordo de colaboração foi celebrado de forma voluntária; c) ainda que res-
cindido o acordo, as provas coletadas podem ser utilizadas contra terceiros (art. 40, § 10, 
da Lei n° 12.850/2013); d) gravações realizadas por um dos interlocutores são provas le-
gítimas e passíveis de utilização em ações penais; e) a alegação de "flagrante preparado" 
é matéria vinculada ao mérito da ação penal e será objeto de apuração no curso da instru-
ção processual. 

De acordo com a teoria do juízo aparente, as provas colhidas ou autorizadas por juízo 
aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas, 
mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua incompetência. Precedentes. 

Preliminares rejeitadas. 

II. Mérito 

A análise do recebimento da denúncia se limita à aferição: (i) da viabilidade formal da 
peça acusatória, de modo que a descrição dos fatos permita sua compreensão pelos de-
nunciados; e (ii) da plausibilidade da acusação diante do material contido nos autos, não 
se exigindo, para instauração da ação penal, juízo de certeza acerca da materialidade e da 
autoria. 

A denúncia contém descrição suficiente das condutas imputarias aos réus, alegada-
mente enquadradas nos tipos penais de corrupção passiva e embaraço às investigações 
de organização criminosa. 11.1. Imputação de Corrupção Passiva 

Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a descrição 
de um especifico ato de oficio, bastando uma vinculação causal entre as vantagens 
indevidas e as atribuições do funcionário público, passando este a atuar não mais 
em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais. 

A presença de indícios de materialidade e autoria do crime de corrupção passiva está 
consubstanciada: (i) em depoimentos de colaboradores, segundo os quais Andrea Neves 
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da Cunha solicitou, em nome do irmão, a quantia de R$ 2 milhões, supostamente para o 
pagamento de honorários de advogado; (ii) mensagem de texto enviada por Andrea Ne-
ves da Cunha, que indica a combinação de um encontro entre Aecio Neves da Cunha e 
Joesley Batista para acerto do pagamento de propina; (iii) gravação ambiental realizada 
por Joesley Batista, numa suíte do Hotel Unique, em São Paulo, na qual Aecio Neves da 
Cunha reitera a solicitação de dinheiro feita por sua irmã e combina a entrega dos valo-
res, em quatro parcelas de R$ 500 mil, a seu primo Frederico Pacheco de Medeiros; (iv) 
ações controladas realizadas por agentes da Polícia Federal, que acompanharam e regis-
traram em audio e vídeo a entrega das demais parcelas de R$ 500 mil aos denunciados 
Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza Lima. 

11.2. Imputação de Tentativa de Obstrução à Investigação de Organização Criminosa 

9. A presença de indícios de materialidade e autoria pela tentativa de embaraço às inves-
tigações de organização criminosa está caracterizada: (i) pela transcrição de diálogo tra-
vado entre Aécio Neves da Cunha e Joesley Batista, em que o denunciado brada a 
necessidade de anistiar o caixa dois e de substituir o então Ministro da Justiça, com o in-
tuito de obter maior controle sobre a Polícia Federal; (ii) ligação telefônica em que o de-
nunciado conversa com outro Senador sobre a necessidade de substituição do Ministro 
da Justiça. 10. Embora a atuação no processo legislativo seja atividade licita, o modo de 
proceder do denunciado indica que sua atuação tinha por objetivo especifico embaraçar 
as investigações relacionadas à "Operação Lava Jato". 

III. Conclusão 11. Rejeição das preliminares e recebimento integral da denúncia. 

(Inq 4506, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BAR-
ROSO, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 
03-09-2018 PUBLIC 04-09-2018) - destaques acrescidos. 

No Inquérito no 4506, aliás, o investigado era o próprio AÉCIO NEVES. 

Na hipótese, consoante já relatado, o repasse da vantagem indevida tinha uma 

correlação com a perspectiva de AÉcio NEVES se tomar Presidente da República, no pleito 

eleitoral de 2014, ampliando o acesso facilitado do Grupo Odebrecht ao poder decisório. 

Tem-se, portanto, dos autos que a vantagem indevida recebida por AÉclo NEVES 

do Grupo Odebrecht teve vinculação com sua função pública, o que seria suficiente para con-

figurar o crime previsto no art. 317 do Código Penal. 

Outrossim, há outros elementos nos autos que reforçam a percepção da negocia-

ção da função pública, podendo depreender-se, inclusive, que MARCELO ODEBRECHT reali-

zara anteriormente outros pagamentos ao Senador AÉ00 NEVES, em decorrência de sua 

condição de parlamentar e liderança política nacional, consoante declarações às fls. 42/45, a 

exemplo, os fatos investigados nos autos do Inquérito n° 4423. 
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Assim, ausentes indícios mínimos sobre a utilização, em campanha eleitoral, de 

valores não contabilizados e não declarados à Justiça Eleitoral, não há se falar na prática de 

falsidade ideológica eleitoral. 

Nesse contexto, consoante se verá na sequência, a delimitação do objeto deste In-

quérito demonstra que, no tocante aos fatos a serem declinados, deve ser fixada a competên-

cia constitucional da Justiça Federal, uma vez que envolve supostos atos praticados valendo-

se da função pública (crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro). 

11.2. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

Como visto, os fatos narrados ocorreram em 2014, período em que AÉcro NEVES 

ocupava o cargo de senador da República. Percebe-se, portanto, que no estágio atual da apu-

ração existem fortes indícios de que a vantagem indevida foi paga em razão da função pú-

blica desempenhada por AÉCIO NEVES, de sorte que a competência da Justiça Federal resta 

cristalina. 

Nos termos do art. 1094V da Constituição, compete aos juízes federais processar 

e julgar as infrações penais praticadas em detrimento bens, serviços ou interesses da União, 

ressalvada apenas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que crimes funcionais 

praticados por funcionários públicos federais são de competência da Justiça Federal, 

pois, ao se valerem de sua função, ofendem os serviços e os interesses da União. Nesse sen-

tido, a súmula n° 254 da jusrisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos assentava 

que: "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário 

público federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados". 

No caso em exame, apura-se a prática de crime de corrupção (ativa e passiva), 

além de lavagem de dinheiro envolvendo o Deputado Federal AÉCIO NEVES DA CUNHA, em 

razão do cargo ocupado por este à época dos fatos. Os recursos advinham de caixa paralelo 

gerado pelo Grupo Odebrecht. 

Esse cenário probatório, ao menos tal qual delineado atualmente, aponta para a 

prática, pelos investigados, em concurso de pessoas, dos crimes de corrupção passiva majo-

rado e de lavagem de capitais. 
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É patente a competência da Justiça Federal para a apuração dos fatos em relação 

aos pagamentos de vantagens indevidas, que tiveram como contrapartida o favorecimento 

do grupo Odebrecht, em um claro contexto de contraprestação pela influência política de 

AÉCIO NEVES no Congresso Nacional e eventualmente na Presidência da República, notada-

mente diante do histórico de relacionamento e favorecimento entre o grupo empresarial e o 

parlamentar investigado. 

Logo, a competência para processar e julgar eventual ação penal compete à Jus-

tiça Federal, pois as vantagens indevidas teriam sido pagas a terceiros e ao então Senador da 

República Moo NEVES e em função do mandato parlamentar, o qual exerceu até 31 de ja-

neiro de 2019. 

Portanto, merece reforma a parte da decisão que, ao declinar da competência do 

Supremo Tribunal Federal, fixou a competência da Justiça Eleitoral de Minas Gerais. 

Quanto à competência territorial, tem-se dos autos que SÉRGIO NEVES se reuniu 

no prédio da CODEM1G com OSWALDO BORGES DA COSTA entre os dias 18 a 22 de 

setembro de 2014, a fim de acertar a concretização dos pagamentos da maneira como 

proposta por FERNANDO MIGLIACCIO. 

Nesse contexto, a apuração deve ser declinada ao juízo competente, no caso a 

Seção Judiciária de Minas Gerais. 

III 

Diante do exposto, a Procuradora-Geral da República requer: 

a reconsideração da decisão agravada; e 

não havendo tal reconsideração, seja o presente agravo regimental submetido 

à apreciação da Segunda Turma desse Tribunal, para que seja dado provimento ao recurso, a 

fim de fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes ora investiga-

dos. 

fijc,-rmimAlçartk_.  Brasília, 14 de junho de 2019. 
Riujucl Elias Ferreira Dodge 

Procuradora-Geral da República 
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